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Panitumumab הזרקת
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:חשובה אזהרה

, חמורים זיהומים לפתח עלולות חמורות עור בעיות. חמורות להיות שעלולות כמה כולל, עור לתגובות לגרום עלול.
 או גירוד; פצעונים: שלך לרופא מיד התקשר, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם. למוות לגרום שעלולים
Panitumumab הרגליים או הציפורניים סביב נפיחות או אדמומיות או; סדוק או יבש עור, קילוף, בעור אדמומיות

 כאשר בקפידה בך יתבונן שלך הרופא. התרופה את מקבל שאתה בזמן חיים מסכנות או חמורות לתגובות לגרום עלול.
 קשיי: הטיפול במהלך הללו מהתסמינים אחד חווה אתה אם שלך לרופא ספר. בפאניטומומאב הטיפול את תתחיל
 טשטוש, עילפון, סחרחורת, צמרמורות, חום, כוורות, פריחה. גירוד, בחזה לחץ, צרידות, נשימה קוצר, בליעה או נשימה
 התגובה של בסימפטומים ויטפל התרופה את יפסיק שלך הרופא, חמורה תגובה חווה אתה אם. בחילות או ראייה

Panitumumab

 עם טיפול לקבל תוכל שלא או יותר נמוך מינון שתקבל ייתכן בעתידpanitumumab,  קבלת בזמן תגובה לך יש אם
.panitumumabשלך התגובה חומרת על בהתבסס זו החלטה יקבל שלך הרופא.

 הגוף תגובת את לבדוק כדי מסוימות בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
-panitumumab.ל שלך

panitumumab. נטילת של הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח

?זו תרופה נרשמה האם היי

 סרטניים תאים צמיחת של עצירה או האטה ידי על עובד זה. שבטיים חד נוגדנים הנקראות תרופות של בקבוצה הוא.
. Panitumumabאו במהלך בגוף אחרים לאזורים שהתפשט הטבעת פי או הגס המעי סרטן של בסוג לטיפול משמש 

Panitumumab אחרות כימותרפיות בתרופות טיפול לאחר

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד
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 על כלל בדרך ניתן זה). לווריד מוזרק( בעירוי הניתנת) נוזל( כתמיסה מגיעPanitumumab . בשבועיים פעם כלל בדרך ניתן.
Panitumumab עירוי במרכז או רופא במשרד אחות או רופא ידי

זו בתרופה השימושים

.נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל; אחרים לשימושים להירשם עשויה זו תרופה

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

panitumumab, נטילת לפני
.אחרת תרופה לכל או-panitumumab, ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

 או נוטל אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
במיוחד, שלך לסרטן אחרות בתרופות טיפול מקבל אתה אם לציין הקפד. לקחת מתכוון

,bevacizumab )Avastin(, fluorouracil )Adrucil, 5-FU( אירינוטקן  ,(Camposar) leucovorinאו

.oxaliplatin )Eloxatin( בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות של המינונים את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן 
.לוואי תופעות לאיתור

.ריאות ממחלת סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר

 עם שלך הטיפול במהלך יעיל מניעה באמצעי השתמש. להריון להיכנס מתכננת, בהריון אתה אם שלך לרופא ספר
panitumumabנטילת בזמן להריון נכנסת אם. התרופה קבלת הפסקת לאחר חודשים6  ובמשך  ,panitumumab

.שלך לרופא התקשר
עם שלך הטיפול במהלך להניק צריך לא אתה. מניקה אתה אם שלך לרופא ספר

panitumumab התרופה קבלת הפסקת לאחר חודשיים למשך או.

. הגנה וקרם שמש משקפי, כובע, מגן ביגוד וללבוש השמש לאור ממושכת או מיותרת מחשיפה להימנע לתכנן
Panitumumabהשמש לאור לרגיש שלך העור את להפוך עשוי.

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

.שלך הרגילה בתזונה המשך, אחרת לך אומר שלך הרופא כן אם אלא

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

.מיד שלך לרופא התקשרpanitumumab,  של מנה לקבלת פגישה החמצת אם

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

 חולף לא או חמור הללו מהתסמינים אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלול:
Panitumumab

עייפות

חּולׁשהָ

בטן כאבי

בחילה

הקֲָאָה

ׁשלִׁשּול
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עצירות

בפה פצעים

בליעה או אכילה בזמן, כאב

התחתונות הרגליים או הקרסוליים, הרגליים, הידיים של נפיחות

ריסים של צמיחה

 מאלה או האלה מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:מיד שלך לרופא התקשר, חשובה אזהרה בסעיף המפורטים

להְׁשִתְעַלֵ

צפצופים

שרירים התכווצות

הרגליים או הידיים שרירי של פתאומי הידוק

בהן לשלוט יכול שאינך ועוויתות שרירים התכווצויות

מגרדות או דומעות עיניים

עפעפיים או נפוחות או אדומות עיניים

בעיניים צריבה או כאב

דביק או יבש פה

כהה צהוב שתן או שתן במתן ירידה

שקועות עיניים

מהיר דופק

סחְרַחֹורתֶ

חּולׁשהָ

 זו בתרופה השימוש בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלול.
Panitumumab

יתר מנת/חירום במקרה

בכתובת באינטרנט גם זמין מידע1-800-222-1222.  בטלפון רעלים לבקרת הסיוע לקו התקשר, יתר מנת של במקרה

/help[/help ]https://www.poisonhelp.orghttps://www.poisonhelp.org .התקף עבר, התמוטט הקורבן אם ,
911. בטלפון החירום לשירותי מיד התקשר, אותו להעיר ניתן לא או לנשום מתקשה

?אחר מידע לדעת צריך

panitumumab. עם שלך הטיפול לגבי כלשהן שאלות לך יש אם שלך הרופא את שאל

 מוצר כל גם כמו, נוטל שאתה) מרשם ללא( מרשם ללא ותרופות מרשם התרופות כל של כתובה רשימה לשמור לך חשוב
.אחרים תזונתיים או מינרלים, ויטמינים כגון
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, כן כמו. חולים בבית מאושפז אתה אם או רופא אצל מבקר שאתה פעם בכל איתך זו רשימה להביא עליך. תזונה תוספי
.חירום במקרה מידע איתך לשאת חשוב

רנד שמות

®וקטיביקס

09/01/2010-  לאחרונה נבדק

זה דף לצטט כיצד למד

ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה

AHFS®הזכויות כל®הבריאות במערכת לרוקחים האמריקאית האגודה2022. , יוצרים זכויות© . למטופל תרופות על מידע 
Bethesda, Maryland.  900, Highway, Suite-West East, 4500 ׁשכִפּול. שמורות

ASHP. ידי על מורשה להיות חייב מסחרי לשימוש

האמריקאית האנוש ושירותי הבריאות מחלקתPike, Bethesda, MD Rockville 20894 8600  לרפואה הלאומית הספרייה

לבריאות הלאומיים המכונים

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד
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